
RADA GMINY
Fredropol Uchwala Nr LVI/339/2010

Rady Gminy Fredropol
z dnia 14 pazdziernika 2010 roku

w sprawie zmian w budzecie gminy na 2010 rok

Na podstawie art. l 8 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzadzie gminnym ( Dz.
U. Nr 142, poz 1591 z 2001 roku ze mianami oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach
publicznych)

Rada Gminy Fredropol uchwala

§ 1

Zmniejszyc wydatki budzetowe o kwote 683.586,- / zal Nr 1 /
Zwiekszyc wydatki budzetowe o kwote 683.586,- zal Nr l /

§2

Zmniejszyc wydatki budzetowe o kwote 683.586,- w dzialach:

l) dzial 600 rozdzial 60014 Drogi publiczne powiatowe o kwote 220.000,- na zadaniu
" Dotacja celowa na pomoc finansowa udzielana miedzy jednostkami samorzadu
terytorialnego na dofinansowanie wlasnych zadan inwestycyjnych i zakupów
inwestycyjnych - dotacja celowa na pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego na
zadanie pn. " Przebudowa drogi powiatowej Nr 2091 R Przemysl-Fredropol-Huwniki w km
0+ 933 - 16 +502" - 220.000,-

2) dzial 700 rozdzial 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomosciami o kwote 400.000,
srodki na Termomodernizacje budynków administracyjnych Urzedu Gminy Fredropol
i budynków szkolnych w Fredropolu i Huwnikach

3) dzial 8010 kwote 47.886 w tym:
- rozdzial 80101 Szkoly podstawowe o kwote 9.300,-
- rozdzial 80 103 Oddzialy przedszkolne w szkolach podstawowych o kwote 14.000,-
- rozdzial 80113 Dowozenie uczniów do szkól o kwote 24.586,-

4) dzial 852 rozdzial 85212 Swiadczenie rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz skladki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spolecznego o kwote 15.700,-

Zwiekszyc wydatki budzetowe o kwote 683.586,-w dzialach:

1) dzial 801 o kwote 653.400,- w tym:
rozdzial 80101 Szkoly podstawowe o kwote 471.100,- z przeznaczeniem na wynagrodzenia

osobowe nauczycieli, zakup materialów i wyposazenia, zakup energii elektrycznej
- rozdzial 80103 Oddzialy przedszkolne w szkolach podstawowych o kwote 22.300,-
z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe w oddzialach przedszkolnych, skladki na
ubezpieczenie spoleczne i Fundusz Pracy
- 80 l 10 Gimnazja o kwote 160.000,- z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe

2) dzial 854 rozdzial 85415 Pomoc materialna dla uczniów o kwote 4.486,- z przeznaczeniem
na pomoc dla uczniów

3) .dzial 900 rozdzial 90015 Oswietlenie ulic placów i dróg o kwote 10.000,- z przeznaczeniem
na wydatki majatkowe na modernizacje oswietlenia ulicznego na terenie gminy Fredropol

4) dzial 852 rozdzial 85212 Swiadczenie rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz skladki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spolecznego o kwote 15.700,-



z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe i swiadczenia pieniezne

§3
Wykonanie uchwaly powierza sie Wójtowi Gminy Fredropolu

§4
Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjecia



Zalacznik Nr 1
do Uchwaly Nr LVI/339/2010
Rady Gminy Fredropol

z dnia 14 pazdziernika 2010 roku

Rozdzial I

~- ._~-

Dzial §WyszczególnienieZmniejszenieZwiekszenie

600

Transport i lacznosc220.000,-

60014

Drogi publiczne powiatowe 220.000,-

6300

Dotacje celowe na pomoc finansowa
udzielana miedzy jednostkamisamorzadu terytorialnego nadofinansowanie wlasnych zadaninwestycyjnych i zakupów

220.000,-

w inwestycyjnych 700

Gospodarka mieszkaniowa400.000,-

70005

Gospodarka gruntami i
nieruchomosciami

400.000,-

6059

Wydatki inwestycyjne jst 400.000,-

801

Oswiata i wychowanic47.886,-653 400,-

80101

Szkoly podstawowe 9.300,-471.100,-

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników 9.300,-453.000,-

4110

Skladki na ubezpieczenia spoleczne 1.000,-

4210

Zakup materialów i wyposazenia 7.100,-

4260

Zakup energii 10.000,-

80103

Oddzialy przedszkolne w szkolach14.000,-22.300,-

podstawowych 4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników 13.000,-20.000,-

4110

Skladki na ubezpieczenia spoleczne 1.000,-2.000,-

4120

Skladki na Fundusz Pracy 300,-

80110

Gimnazja 160.000,-

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników 160.000,-

80113

Dowozenie uczniów do szkól 24.586,--

4010
Wynagrodzenia osobowe pracowników 10.000,-

4110

Skladki na ubezpieczenia spoleczne 3.000,-

4210

Zakup materialów i wyposazenia 11.586,-

852

Pomoc spoleczna 15.700,-15.700,--- 85212
Swiadczenia rodzinne, zaliczkaalimentacyjna oraz skladki na

15.700,-15.700,-

ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spolecznego3110

Swiadczenia spoleczne 11.500,-



--- ---
4010 Wynagrodzenia bezosobowe 4.200,-

4110

Skladki na ubezpieczenia spoleczne 11.500,-

4170

Wynagrodzenia bezosobowe 4.200,-

854

Edukacyjna opieka wychowawcza 4.486,-

85415

Pomoc materialna dla uczniów 4.486,-

3240

Stypendia dla uczniów 200,-

3260

Inne formy pomocy dla uczniów 4.286,-

900

Gospodarka komunalna i ochrona 10.000,-
srodowiska 90015

Oswietlenie ulic placów i dróg 10.000,-

6050

Wydatki inwestycyjne jst 10.000,-

Razem zmniejszenia i zwiekszenia

683.586,-683.586,-
wydatków budzetowych


